ОБЩИНА ТРЪН

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство
чрез услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно
детско развитие“. С допълнително споразумение от 30.08.2019 г. общата стойност
на безвъзмездната финансова помощ е 723 621,87 лева, като средствата, осигурени
от Европейския социален фонд са в размер на 615 078.59 лева, а националното
съфинансиране е 108 543.28 лева.
Срокът за изпълнение на проекта е 77 месеца, като за период от 74 месеца се
предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на изпълнението на проекта
е 01.08.2016 г.
Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" е
превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез
инвестиции в ранното детско развитие. Изпълнението на проекта допринася за
осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване
качеството на живот на децата от община Трън, като условие за свободното и
пълноценното им личностно развитие.
Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:
 Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
 Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.
Центърът за ранна интервенция на уврежданията, намиращ се на трети етаж на ул.
„Александър Стамболийски“25 в град Трън ще продължи своята дейност като
услуги, които ще предоставя са:
 Ранна интервенция на уврежданията
 Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с
родители, психологическа подкрепа на родители.
 Здравна детска консултация и превенция на заболяванията;
 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност чрез подготвителни групи за училище през лятото.
Центърът за ранна интервенция на уврежданията възстанови дейността си с
присъствени консултации и консултативни прегледи след отпадане на
ограниченията, въведени поради извънредната епидемична обстановка. За контакт
със специалистите по проекта може да използвате следната електронна поща:
criu@tran.egov.bg
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